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کشــتار زندانیان سیاســی درتابســتان  1367خورشــیدی را میتوان اعالم شکســت
سیاســت ســرکوب وترور عریان رژیم بربریت وقطعا شکســت حکومت اســامی
ســرمایه درشکسنت حماسه مقاومت فرزندان زحمتکشان ایران ارزیابی نمود .بی
شک شکست واظهار عجز وزبونی یک رژیم تروریستی بانامه خمینی و دستور او
بهکشتار زندانیان سیاسی درتابستان  67خورشیدی آغاز نمیشودکه این درماندگی
وشکســت روزانه با قتل و تریباران ومثلهکردن هر زندانی سیاســی پس از تاســیس
جمهوری بربریت شــروع شــد .حماســه مقاومتیکه مبارزین جوان وسالخورده
روزانه درشــکنجهگاه های نظم اســامی ســرمایه آفریدند و قطعا نمودار شــرف
مقاومت اردویکاروآزادی وعلیه بی شرفی اردوی ارتجاع بود.
***
فاتحنی و جالدان خلق های زحمتکش در طول تاریخ هماره تاریخ خودرا نوشته
اندکه تاریخ فاتحنی چیزی نیســت جز شــرح وقایع ســرکوب ونقض حقوق مردم
که تاریخ نویســی به شــرح دشمنان مردم زحمتکش نوشــن وارونه مسایلگذشته
از پنجره حفظ منافع  ،موقعیت وموضع شــکنجهگران وعاملنی وآمرین قتل عام
هاست.که درتاریخ نویسی دشمنان مردم اکیدا مسایلی چون موضع طبقاتی نربد
واختالف موضع دوســوی جنگ نادیدهگرفته میشــود وشرح وقایع فاتحنی هیچ
ربطی به موضوع تاریخ ورابطه اش با اصل حاکمیت مردم دموکراسی حقوق بشر
واصل آزادی اندیشــه نداشته است .آنها از موضع قدرت عریان به شرح چگونگی
قتل عام خود می نشینند وما اماکه اگر به یادآوری آنچه برمردمان ومیهن ما رفته
همت میگماریم همانا بحث ما رابطه این حماســه مقاومت با اصل آزادی اســت
ودفاع از حاکمیت مردمان وپیوســتگی آن به مســئله عدالــت اجتماعی وحقوق
انسانهاســت.که اگر ما مینویسیم و تبلیع اندیشه ومبارزه میکنیم درعوض ارتجاع
وبربریتی بنام نظام اسالمی هزاران ازمارا برسردارد سرمایه حلق آویزکرده است.
***
هــر زندانی سیاســیکه شــکنجه وتحقــر وآزار و حبس را تجربهکــرده به خوبی
میداندکه میبایســت برای توان داشــن به منظــو.ر ادامه زندگــی تاحد ممکن از
بازگشــایی زخم های دیرین وهنوز ملتهب دوریکند ویل پنداری وبرای نوشــن
تاریخ محرومان وشکنجه شدگان وبا هدف مبارزه علیه فراموشی ما چننی قراری
را برهم میزنیم واینکشتار وکشتارهای دیگر فاتحنی را بابه خطرانداخنت سالمت
خود افشا میکنیمکه تجربهکرده ایم ومعتقدیم مبارزه دوای همه دردهاست!

کشــورهای دیگر چون امریکای مرکزی وجنوبی تجربه شــده بود .شعارمعروف
حزب الله این بود " دموکراتیک وخلقی هردوفریب خلق اند!".که سازماندهی
گله های حزب الله متشــکل از حاشــیه نشــن ها خــرد بورژوازی ســنتی وبویژه
تبهکاران محالت شــهرهای مختلف به انجام رســید ومســلحکردن آنها وطریق
عملکــرد ومحاصره نریوهــای مخالف عیناگویی ازروی جزوات مدرســه نظامی
ویرجینیا به انجام رســید .جزوه هاییکه نه تنها طرق مثمرثمر و جدید شــکنجه
وبازجویی را تدریس میکندکه ســازماندهی جوخه هــای مرگ ،تعقیب ومراقبت
های مبارزین وچگونگی متشکل نمودن ناآگاهان  ،تبهکاران وعناصر سابقه دار
در هدایتگله های ترور وسرکوب میاموزد .سازماندهیکه درمیهن ما ازکمیته ها
آغاز شد وبه سپاه پاسداران وسپس سازمان بسیجگسرتش یافت .این نریوی سرکوب
با اعجابی بی سابقه وازروی مدل تجربه شده در اندونزی ،گواتماال  ،شیلی و...
ســازماندهی شد و ســازمانگران شــخصی پوش و غریعمامه ای آن اغلب واکنون
درامریکا (به نزدارباب) و درایران به زندگی نکبت بار خود ادامه میدهند.
***
کشــتار  67وســازماندهی قتل عــام باقیمانده اســراوزندانیان سیاســی به منظور
انتقامکشــی ویل بیشــر اعالم شکســت رژیم بود چراکه حتی یک اسری باقیمانده
(بــه هرعلتی) از خیل اســرای راه آزادی مردم ایرانکافی بــود تا بیانیه تحلیلی
این اعالم شکســت دولت تروریســتی را برمالکند.که بازمانده های ســرافراز آن
کشــتار واغلبکاریکردندکارستان تاشاهدی براین سبعیت ارباب سرمایه عمامه
بســر شوند .رژیمیکه درخالل  4سال توانسته بود به مدد همکاری و چشم پوشی
امرپیالیســتها بادســت بازموج مقاومت مردم راسرکوبکند ســپس به منظور بیمه
نمودن خود سراغ قتل عام اسرا و زندانیان سیاسی برود.
***
ســازمان عفو بنی الملل درگزارش نهایی خود رقم  5500نفر از زندانیان سیاســی
اعدام شــده تابســتان  67را مینویســد وبرخی بیــش از آن را باور دارنــد .ما اماکه
اســامی  3800وچنــدی اعدامــی را دراختیار داریــمکه به ســازمانهای متعدد نیز
رســانده ایم.که همنیکشتار وقتل عام زندانیان سیاســی درسایرکشورهایکودتا
زده چون اندونزی ال ســالوادورگواتماال وشــیلی و ...هم تجربه شــده است.که
ســرمایه جهانی با ظاهری عمامه بســر از ورای تفکر واندیشــه بومی جنایتکاران
همان میکندکه بدســت نوکران شــخصی پــوش وکراواتی یا نظامیــان جنایتکار
و خونتاهــای نظامــی.که درکشــتار  67عده ای از اســرای قهرمــان زنده ماندند
وتوانســتند از پس ابرهای وحشــت وزخم های ماندگار جهانیان را به عمق فاجعه
ایکــه اتفاق افتــاده بود اگاهگردانند .اســراییکه ویژهگــی زندانیان جمهوری
اســامی را برمال میکنند تا جهانیان مشــاهدهکنند همانندی های ســبعانه نظام
بربریت را با نمونه های دیگری از نوکران ســرمایه امرپیالیستی .نمونه های چون
تجاوز سیســتماتیک به زنان ودخرتان زندانی به عنوان نوعی شکنجهکه درایران
درایــن ابعاد بی ســابقه بــوده .آزار خانواده زندانیــان ،اعدام والدیــن وخواهر
بــرادران اســرای زندانی .تابوت ها واســتفاده وســیع از داروهــای روانگردان.
نمایش حلقه آویزشــدن مبارزین برای سایر اســرای دست بسته ونمونه های دیگر
کهکشتار تابستان  67جدا سرپانداخنت رژیم جلوی مقاومت فرزندان زحمتکشان
واعالم عجزوزبونی تروریستها بود.

***

***

با تاسیس خون بار و بنا پارتیستی حکومت اسالمی نام تروریسم دولتی جمهوری
خطــاب شــد واردوی آزادی ومیلیونی مخالفنی مورد ســبعانه ترین ســرکوب ها
قرارگرفتکه قبال وعینا درکودتاهای نظامی ســازمان  CIAســاخته دراندوزی و

جمهوری اســامی درخاللکشتار تابســتان  67رحمی به متحدین و مبلغنی خود
نیــز نکرد وپاداش خدمات حــزب توده واکثریت را با اعدام های وســیع از اعضا
وهــواداران آنهــا پاســخ داد! همانهاکــه درارگان خــود (کارشــماره  128و )147

ســرکوب مخالفنی نظام اســامی وهمکاری با سپاه پاســداران را از وظایف خود
نــام بردند!هم اکنون حتی یادآوریکشــتار هزاران فرزند زحمتکشــان ما از خط
قرمزهــای اکیدا پایوران نظام اســامی اســت چــراکه قتل عــام  67همان اعالم
بیانیه شکســت خمینی وحکومت اســامی او بــود .این را بخش اعتــدالگرایان
امنیتی واطالعاتی (همان شــکنجهگران وبانیان چوبه های اعدام چون روحانی
وپورمحمــدی) بخوبــی میدانند وبــه منظور بیمه مجــدد نظام تروریســتی خود
آویزان ارباب اصلی انقالب اسالمی شده اند (امریکا) وتالش میکنندکه حساسیت
اوضاع وضعف واضمحالل سیســتم ترور اختناق را به طرف مقابل واردوی رهربی
وپاسدارانگوشزد نمایند.که بازبینی لحظه های اعدام وشکنجه ومثلهکردن بدن
فرزندان ایران زمنی وشرح مجدد جنایاتیکه علیه بویژه زنان ایران وایران دخت
های صورتگرفتهکافی استکه با همهگری وهمگانی شدن این اخبار وتاریخچه
کشــتار بی شــک همنی مطالب به نریویی مادی علیه نظام وبرای زدن آن ازسوی
مردم به جان آمدهگرسنه وبیکار وسرکوب شده تبدیل شود.که وحشت رژیم همنی
اســت وبس .ما مســئولیت داریم تاهرروز صــدای آن بی صدایان پرپر شــده باقی
بمانیم برای سرنگونی اندیشه حکومت بانی چوبه های دار.

